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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
76. fundur – 26. apríl 2004
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 26.
apríl 2004, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:

1. Fundargerð 74. og 75. fundar heilbrigðisnefndar
Samþykkt.

2. Fundargerð 64. starfsmannafundar frá 21. apríl 2004
2.1 Starfsleyfi.
Hafnarfjörður
2.1.1 Berghella 2, Hafnarfirði - zinkhúðun, heitgalvanisering.
Lögð fram umsókn Unnars Hjaltasonar, kt. 150564-3369, fh. Stekks ehf., kt. 520374-0199,
dags. 17.02.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs zinkhúðunar og heitgalvaniseringar að
Berghellu 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er samþykkt að auglýsa tillögu að starfsleyfi
til 4 ára.
2.1.2 Dalshraun 12, Hafnarfirði - framleiðsla og sala á fegrunar- og snyrtivörum.
Lögð fram umsókn Sigríðar Einarsdóttur, kt. 171147-2209, fh. SDS-smyrsl ehf., kt. 5610012190, dags. 16.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu og sölu á fegrunar- g
snyrtivörum og heilsudrykkjum að Dalshrauni 12, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Bréf sent byggingafulltrúa varðandi samþykkta notkun húsnæðis dags. 16.04.2004.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og þegar fyrir liggur að starfsemin
er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3 Íshella 4, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram að nýju umsókn Jóhannesar Viggóssonar, kt. 160139-4979, fh.
Varahlutaþjónustunnar, kt. 161039-4979, dags. 2. desember 2002, þar sem sótt er um leyfi til
reksturs bílapartasölu, að Íshellu 4, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Engin athugasemd kom fram við auglýsingu.
Afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi upplýsingar liggja ekki fyrir um frágang lóðar.
2.1.4 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala og viðgerðir.
Lögð fram að nýju umsókn Valgarðs Reinharðssonar, kt. 230845-4929, fh. Bifreiðasmiðjunnar
Runó ehf., kt. 521193-2049, dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs partasölu
og viðgerða að Kaplahrauni 11, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Engin athugasemd kom fram við auglýsingu.
Afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi upplýsingar liggja ekki fyrir um frágang lóðar.
2.1.5 Kaplahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala og bónstöð.
Lögð fram að nýju umsókn Reynis S. Markússonar, kt. 021276-3329, fh. Parta ehf., kt.
650703-2430, dags. 29.10.2003, þar sem sótt er um leyfi til reksturs partasölu og bónstöðvar
að Kaplahrauni 11, Hafnarfirði.Ný starfsemi.
Engin athugasemd kom fram við auglýsingu.
Afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi upplýsingar liggja ekki fyrir um frágang lóðar.
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2.1.6 Lónsbraut 2, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Kristins Ólafssonar, kt. 220961-2651, fh. Europro ehf., kt. 460104-2030,
dags. 19.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda
hættuleg efni og eiturefni að Lónsbraut 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára þegar fyrir liggur
að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.7 Lækjarhvammur 12, Hafnarfirði - verslun með fæðubótaefni.
Lögð fram umsókn Cecils Viðars Jensens, kt. 050842-3129 fh. Sól og heilsa ehf., kt. 4506871629, dags. 21.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með bætiefni og
fæðubótarefni að Lækjarhvammi 12, Hafnarfirði. Á sama stað er einnig rekin nuddstofa sbr.
starfsleyfi frá 7. júlí 2003. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvælareglugerða til 4 ára með fyrirvara um að
innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.8 Reykjavíkurvegur 78, Hafnarfirði - lyfjagerð.
Lögð fram umsókn Margrétar Vilhelmsdóttur, fh. Delta hf., kt. 491002-3280, dags. 04.04.2004,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á lyfjum að Reykjavíkurvegi 78, Hafnarfirði.
Ný starfsemi. Starfsleyfi fyrir mötuneyti á staðnum var samþykkt 30.04.2001.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða til 10 ára.
2.1.9 Stapahraun 11, Hafnarfirði - bílapartasala.
Lögð fram umsókn Ómars Tómassonar, kt. 220660-2069, fh. Bílakjallarans ehf., kt. 5912012550, dags. 02.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílapartasölu að Stapahrauni 11,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Engin athugasemd kom fram við auglýsingu.
Afgreiðslu frestað þar sem fullnægjandi upplýsingar liggja ekki fyrir um frágang lóðar.
Kópavogur
2.1.10 Dalvegur 4, Kópavogi - sala á vörum sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Gunnars Guðmundssonar, kt. 271160-4459, fh. Baðstofunnar ehf. kt.
550198-2669, dags. 01.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs byggingavöruverslunar
að Dalvegi 4, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára.
2.1.11 Dalvegur 16c, Kópavogi - söluturn með óvarin matvæli.
Lögð fram umsókn Gunnars S. Thorsteinsson, kt. 130447-2609, fh. Bara ehf. kt. 6903043170, dags. 14.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs söluturns með óvarin matvæli að
Dalvegi 16c, Kópavogi. Eigendaskipti. Einnig sótt um tóbakssöluleyfi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.12 Hagasmári 1, Kópavogi - hársnyrtistofa.
Lögð fram umsókn Sigrúnar Pálsdóttur, kt. 130867-4139, fh. Himingeims ehf., kt. 5902042340, dags. 19.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hársnyrtistofu að Hagasmára 1,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.13 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastofa.
Lögð fram umsókn Skúla Gunnars Sigfússonar, kt. 110966-5049, fh. Stjörnunnar ehf. kt.
410949-0169, dags 21.04.2004, til að reka veitingastofuna Subway í Smáralind að
Hagasmára 1, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er mælt með
starfsleyfi til 12 ára með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.14 Hagasmári 1, Kópavogi - tívolí og sælgætissala.
Lögð fram umsókn Evu Hrundar Willatzen, fh. David Taylor, kt. 110856-3189 og Taylors Tivoli
Funlandehf., kt. 610703-2320, dags. 20.04.2004, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til
reksturs tívolítækja og sölu sælgætis á lóð Smáralindar að Hagasmára 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- hollustuhátta- og
mengunarvarnareglugerða frá 25. júní til 15. ágúst nk. með fyrirvara um fullnægjandi úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.15 Hagasmári 2, Kópavogi - Go-kart bílar.
Lögð fram umsókn Dorothy Ellison, kt. 230343-5789, fh. Icekart á Íslandi ehf., kt. 4804023240, dags. 15.04.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs Go-kart bíla að Hagasmára 2,
Kópavogi. Um er að ræða rafmagns go-kart bíla. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða til 4
ára að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.16 Hafnarbraut 11, Kópavogi - gistiheimili.
Lögð fram umsókn Gunnars Rósinkranz, kt. 210641-4249, fh. Gerpis ehf. kt. 701294-3199,
dags. 25.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistiheimilis að Hafnarbraut 11,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 4 ára, með fyrirvara um
að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.17 Kársnesbraut 108, Kópavogi - lyfjagerð.
Lögð fram umsókn Margrétar Vilhelmsdóttur, fh. Delta hf., kt. 491002-3280, dags. 04.04.2004,
þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á lyfjum að Kársnesbraut 108, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða til 10 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.18 Melaheiði 17, Kópavogi - prentsmiðja.
Lögð fram umsókn Rafns Karlssonar, kt. 121137-4459 fh. Rúna – fjölföldunar ehf., kt.
680497-2499, dags. 29.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs prentsmiðju að Melaheiði
17, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða til 4 ára
þegar fyrir liggur að starfsemin er í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.19 Smáratorg 1, Kópavogi - læknastofa.
Lögð fram umsókn Þórðar G. Ólafssonar, kt. 080752-2539, fh. Læknavaktarinnar ehf., kt.
631298-2069, dags. 25.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs læknastofu að
Smáratorgi 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.20 Smáratorg 1, Kópavogi - veitingasala.
Lögð fram umsókn Ríkharðs Chan, kt. 030946-6429, fh. Rikka Chan, kt. 521103-2990, dags.
29.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingasölu að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Eigendaskipti.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða til 12 ára með
fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.21 Suðurlandsvegur við Lækjarbotna, Kópavogi - leikskóli með fullbúnu eldhúsi.
Lögð fram umsókn Guðjóns Árnasonar, fh. Ásmegin, sjálfseignarstofnunar, kt. 471290-2119,
dags. 26.03.2004, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúnu eldhúsi að
Lækjarbotnum við Suðurlandsveg, Kópavogi. Ný starfsemi.
Starfsleyfi samþykkt með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.

3

Heilbrigðisnefnd 26.04.2004
2.2

Umsagnir.
Hafnarfjörður

2.2.1 Kaplakriki, Hafnarfirði - íþróttasalur.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 15.04.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Þorsteins Stephensen, kt. 210567-2919, sem sækir um leyfi til tónleikahalds í
íþróttahúsi Kaplakrika hf., kt. 540169-2769, þann 5. maí 2004 og 26. maí 2004 frá kl. 19:0023:00. Farið er fram á leyfi fyrir 3000 gesti.
Rekstraraðili er Hr. Örlygur ehf. kt. 420399-2869.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.2 Trönuhraun 10, Hafnarfirði - billjardstofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 29.03.2004 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ágústs Friðgeirssonar, kt. 240156-3939, sem sækir um veitingaleyfi fyrir
Billjardstofuna Trönuhrauni 10, Hafnarfirði. Rekstraraðili er T-10 ehf. kt. 600204-3780.
Frestað þar sem ekki liggur fyrir fullnægjandi starfsleyfi.
Kópavogur
2.2.3 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingastofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 14.04.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Skúla Gunnars Sigfússonar kt. 110966-5049, fh. Stjörnunnar ehf. kt. 410949-0169, til
að reka veitingastofuna Subway í Smáralind að Hagasmára 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Smáratorg 1, Kópavogi - veitingastofa.
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 14.04.2004, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ríkharðs Chan, kt. 030946-6429, fh. Rikka Chan ehf., kt. 521103-2990 sem sækir
um leyfi til að reka veitingastofu að Smáratorgi 1, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.

2.3

Annað.

2.3.1 Mælingar á salti, nítríti og nítrati í kjöti í febrúar – mars 2004.
Eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2004.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is
2.3.2 Könnun á merkingum umbúða um barnamat 2004.
Eftirlitsverkefni, Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 2004.
Niðurstöður birtar á síðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is

3. Búfjárhald.
3.1 Vettvangsferð 14. apríl 2004

Umræða varð um vettvangsferð heilbrigðisnefndar um Sörlaskeið í Hafnarfirði. Í ljós
kom að verið er að taka hesthús við götuna í notkun eitt af öðru. Hesthús nr. 27 setti
mjög dapran svip á hverfið en þar hefur hrossatað verið haugsett á lóð eða við
lóðarmörk. Slík umgengni er óásættanleg og brot á lóðarskilmálum.
3.2 Hesthúsahverfið Glaðheimar í Kópavogi
3.2.1 Hættulegar taðþrær

Rætt um afskipti af taðþróm við fjögur hesthús í hverfinu, þar sem þrærnar eru fullar
af vatni og hrossataði.
Heilbrigðisnefnd telur ástand þrónna hættulegt og að mikil óþrif myndu stafa af
venjubundinni tæmingu þeirra.
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3.2.2 Viðræður við fulltrúa frá hestamannafélaginu Gusti

Þann 14. apríl 2004 fór heilbrigðisnefnd í kynnisferð til hestamannafélagsins Gusts í
Kópavogi og átti nefndin viðræður við fulltrúa frá félaginu um öryggis- og
umhverfismál sem tilheyra starfsvettvangi nefndarinnar og betur mættu fara.
Heilbrigðisnefnd óskar eftir því við stjórn hestamannafélagsins Gusts að tilnefndir
verði tveir fulltrúar frá félaginu til viðræðna um drög að heilbrigðissamþykkt sem gilda
muni fyrir hesthúsahverfið. Markmið samþykktarinnar verði að tryggja góða
umgengni og fullnægjandi mengunarvarnir. Að þeir sem stunda hestamennsku á
svæðinu, þeir sem leið eiga um svæðið og aðilar sem koma til með að búa eða starfa
í næsta nágrenni við það verði ekki fyrir óþægindum eða óhollustu. Jafnframt verði
óskað eftir þátttöku frá byggingafulltrúa í þeirri vinnu.
3.3 Hundahald í og við hesthúsahverfi og reiðvegi

Rætt var um kvartanir sem oft berast um hunda sem eru lausir í hesthúsahverfum og
hættuástand sem skapast vegna þess fyrir hestamenn. Samþykkt var að fara í
kynningu á gildandi reglum um bann við lausagöngu hunda almennt á næstu vikum.
3.3.1 Krafa um afturköllun á leyfi til hundhalds

Lagt fram erindi Auðar Bjargar Sigurjónsdóttur, dags. 13. apríl 2004 sem framsent er
heilbrigðisnefnd frá bæjarstjóranum í Garðabæ. Í erindinu er kærð lausaganga
hunds Auðar Hallgrímsdóttur við reiðskemmu Andvara á Kjóavöllum þann 29. febrúar
2004 og þann 4. apríl 2004 á leiðinni frá svæði Andvara að Elliðahvammi. Er þess
krafist að eigandi hundsins verið sviptur leyfi til hundahalds.
Ennfremur lögð fram afrit af bréfi heilbrigðiseftirlitsins til lögreglunnar í Hafnarfirði
dags. 4. apríl 2004, andmælabréf Auðar Hallgrímsdóttur frá 23. mars 2004, bréfi
heilbrigðiseftirlitsins frá 17. mars 2004 til Auðar Hallgrímsdóttur og lögregluskýrsla frá
15. mars 2004 um slys við reiðhöll Andvara þann 29. febrúar 2004.
3.4 Búfjáreftirlit og talning búfjár 2004

Lagt fram yfirlit yfir fjölda búfjár í umdæmi nefndarinnar samkvæmt búfjáreftirliti sem
fram fór á tímabilinu febrúar til mars 2004.
4. Eftirlitsgjöld
Rætt um afturköllun starfsleyfa matvælafyrirtækja með árangurlaust fjárnám, þar sem
eftirlitsgjöld eru í vanskilum.
Heilbrigðisnefnd telur að þegar rekstraraðilar sem framleiða eða dreifa matvælum og
hafa starfsleyfi, greiða ekki áskilin eftirlitsgjöld sem eru lögboðin vegna
matvælaeftirlits skv. 2. mgr. 25. gr. matvælalaga nr. 93/1995 beri að afturkalla
starfsleyfin og felur heilbrigðiseftirlitinu að framfylgja því gagnvart þeim aðilum sem
ekki hafa greitt eftirlitsgjöld ársins 2003.
5. Fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd
Lögð fram fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá
16. apríl 2004.
6. Umgengni um lóðir
Rætt var um helstu verkefni framundan varðandi lóðarhreinsun þar sem ná verður
fram verulegum úrbótum og nauðsynlegt verður að nýta heimildir laga og láta vinna
verk á kostnað eigenda gerist þess þörf.
7. Skólpmengun í Kópavogi

Lögð fram kvörtun um skólpmengun í Kópavogi frá 16. apríl 2004 og myndir sem
teknar voru sama dag af fugli í æti um það bil 200 m frá landi.
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Heilbrigðisnefnd óskar skýringa á þessari skólplosun.
8. Önnur mál
8.1 Umhverfisverlaun Umhverfisráðuneytisins árið 2003

Formaður greindi frá afhendingu Umhverfisráðherra á "Kuðungnum"
umhverfisverðlaunum Umhverfisráðuneytisins fyrir árið 2003. Verðlaunaafhending fór
fram í Smáralind í Kópavogi á degi umhverfisins 25. apríl s.l. og voru verðlaunin veit
ferðaþjónustufyrirtækinu Hópbílum hf.
8.2 Svæði þar sem bann er lagt við hunda- og/eða kattahaldi

Varaformaður ræddi minnisblað um reglur um bann við hunda- og kattahaldi í
Áslandshverfi í Hafnarfirði og túlkun þeirra, sem lagt var fram á fundi bæjarráðs
Hafnarfjarðar þann 1. apríl s.l.
Minnisblaðið er til nánari yfirferðar hjá starfshópi skipulags- og byggingaráðs um
hundahald.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Loftur Þór Pétursson

Gestur Pétursson

Árni Sverrisson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Sigurgeir Ólafsson

Richard Hansen
Andrés Pétursson
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